
 

 
Wat is moreel beraad?  
Moreel beraad is volgens een bepaalde methode met elkaar spreken over wat we (binnen 

WoondroomZorg) onder goede zorg verstaan. Dit doen we aan de hand van een eigen 

(zelf beleefde) casus waarbij we ons oprecht afvragen wat in de situatie goed is om te 

doen. Het gaat daarbij niet primair om de vraag of we de dingen in technische zin goed 

doen, maar of het ook wenselijk, juist, gerechtvaardigd of moreel goed is hoe we de 

dingen doen. In een moreel beraad letten we dus meer op de vraag waarom we iets 

(behoren te) doen of vinden, dan op de vraag hoe we iets moeten doen. Binnen vele 

zorg-, woon-, werk- en leerprojecten staat de hulpvraag van de cliënt centraal. Volgens 

dit uitgangspunt bieden we goede zorg als we ingaan op de vraag van de cliënt/bewoner 

(of ouder), maar wat te doen als dit botst met andere normen die je hebt als 

zorgverlener? Er is dan sprake van een dilemma. Bij een dilemma moet er een keuze 

gemaakt worden, maar aan de meeste keuzemogelijkheden kleeft een nadeel. Je ervaart 

dan een conflict tussen tegenstrijdige belangen, verplichtingen, plichten, waarden of 

normen.  Een moreel beraad is ook een goed middel om in te zetten in oudergroepen, 

zeker in startende ouderinitiatieven, waar men zoekende is naar de balans; je bent er als 

ouder voor je eigen kind, maar het belang van het collectief is zeker zo belangrijk, zelfs 

belangrijker. Als het met het ouderinitiatief niet goed gaat, is er gevaar voor elke 

bewoner, als men niet samenwerkt kan het collectief omvallen. 

 

Wat is dan goed om te doen?  

Dan is het goed om een moreel beraad in te zetten onder leiding van een ervaren 

gespreksleider. Een moreel beraad is een vorm van onderzoek naar de kern van het 

ethische probleem en hoe daarmee om te gaan. Het is niet perse oplossingsgericht, maar 

biedt alle betrokkenen de mogelijkheid om voor zichzelf en met elkaar te onderzoeken 

hoe men in het werk en in het leven staat. Een moreel beraad is geen discussie, het is 

geen “Ja maar” maar het is meer “Ja en” men hoeft elkaar niet te overtuigen van een 

bepaalde mening, maar het biedt respect voor elkaars mening en het omgaan met eigen 

normen en waarden. Door het aangaan van de dialoog en het samen nadenken over 

goede zorg, over samen doen, komen we tot operationele normen. Deze normen kunnen 

een kader scheppen en een handvat bieden. Hiermee hopen we dat binnen 

WoondroomZorg de begeleiders een ‘houding’ krijgen die hoort bij het nadenken over het 

leveren van goede zorg aan deze kwetsbare doelgroep. En dat ouders beseffen dat 

samenwerken essentieel is om voor en met elkaar de juiste zorg voor de bewoners te 

(kunnen) bieden. 

 
 “Samen de dialoog aangaan aan de hand van ethische kwesties, over de 

bedoeling van goede zorg, daarbij zoeken naar operationele normen behorende 

bij deze zorg.” 


